
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
12 mei 2022 

 
 
AANWEZIG: Eveline Stam (VVD), John Wulfers (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Jan Duinker (HBB), Antoine Rocourt (D66), Paul 
Nielen (D66), Peter Zoetemeijer (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA) en Romée Pameijer (PvdA) en Annelies van der Have (wethouder). 
 
VOORZITTER: Remco Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Frank Wilschut  

 
 

1 Opening en vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Dhr. Geels spreekt in over de fietsverbinding Cruquiusweg, voorlopige vaststelling plan.  

 

3 Fietsverbinding Cruquiusweg, voorlopige vaststelling plan 

Toezegging: Het college zegt toe de commissie te informeren over het waarom van de richting 
eenrichtingsverkeer (Oost-West).  

Toezegging: Het college zegt toe de commissie te informeren over de wenselijkheid en 
mogelijkheid om kinderen op de Molenwerf te brengen via de Cruquiusweg.   

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het voorliggende plan. De commissie 
geeft het college mee dat als er toch mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen toe te 
voegen zonder daarvoor veel groen op te offeren dit wenselijk is, net als laadpalen.  

 

4 Van den Eijndekade, voorlopige vaststelling plan 

Toezegging: Het college zegt toe terug te komen op (on)veiligheid van het kruispunt van den 
Eijndekade/Heemsteedse Dreef en de eventuele mogelijkheden (+ kosten) om die veiligheid te 
verbeteren.  

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het voorliggende plan. De commissie 
vraagt het college het kruispunt/oversteekplaats ook te onderzoeken/mee te nemen en de 
commissie te rapporteren over de uitkomsten daarvan. Daarnaast geeft de commissie mee 
dat als er extra groen kan worden toegevoegd dat wenselijk is.  

 

5 Overzicht bouwprojecten 

Dhr. Zoetemeijer (GroenLinks) vraagt naar de Vomar. 

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar het voormalige postkantoor. 

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar het afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

 



6 Omgevingswet 

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de haalbaarheid roadmap, casco omgevingsplan en doet een 
suggestie om proef te draaien met het nieuwe (vergunning)systeem.  

Dhr. Nielen (D66) vraagt naar de compensatie van het Rijk. 

Dhr. Duinker (HBB) vraagt naar inwerken op het thema Omgevingswet. 

Dhr. Zoetemeijer (GroenLinks) vraagt naar de nadere bepalingen.  

 

7 Actiepuntenlijst commissie Ruimte mei 2022 

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar het gesprek dat aangekondigd staat in actiepunt 22-02.  

De commissie doet actiepunt 22-02 verkeersveiligheid Vomar af.  

 

8 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Stam (VVD) vraagt naar de wenselijkheid van de flitsstore Binnenweg.  

Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de mogelijkheden om flitsstores in 
Heemstede tegen te gaan/reguleren.  

Dhr. Wulfers (VVD) vraagt naar de snelheid van reparatie van de Kwakelbrug. 

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de onthulling van de maquette Belvedère. 

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar de parkeermogelijkheden van de nieuwe Aldi.   

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:51 uur.  

 
 
 


